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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-03-28 

Närvarande: Anders N, Thomas L, Leif A, Gunnar C, Sune S 

a) Föregående protokoll 2011-03-07: Protokollet godkändes.  

b) Zon- möte i Näsåker 2012-03-27: Erik Nordiens stipendiefond – En lista på dem som fått stipendier från 
fonden under de senaste 5 år efterlyses (Sven U). Berit Danielsson valdes till ny Zon- ordförande fr.o.m 
nästa verksamhetsår (för 2 år). Junsele LC förväntas kanditera till v. ZO om två år. I övrigt se kommande 
protokoll. 

c) Excel-redovisning av den Administrativa och Aktivitets- kassan: Redovisningarna för mars arkiveras 
på hemsidan/Styrelsemöten. 

d) Diskussion av klubbaktiviteter: Storån river – Eftersom det finns en risk att flotten flyttar sig inom en 
vecka har sålda lotter redovisats per den 28 mars (innan styrelsemötet). 
”Upprop”– att vi samlas den 31 mars kl. 10.00 för att göra i ordning bord och placera ut föremål till 
försäljning. Annonsering i Västra Nytt samt anslag på 6 st. anslagstavlor har förberetts (se annonsbilagor). 
Utdelning av godisägg till alla barn i sällskap med vuxen, lotteri och korvförsäljning skall förberedas. 

e) Medlemsvärvning: Nästa möte med företagare i Junsele är den 10 april kl. 18.00 hos Bed Breakfast och är 
ett bra tillfälle att försöka värva nya medlemmar (Gunnar C).  

f)  Bidrag till boende på patienthotell: Kontakter kommer att tas med patienthotellen i Umeå och Sundsvall 
för att klargöra avgifternas storlek. Om det visar sig att avgifterna är ett problem så kommer frågan att tas 
upp som en Zon- aktivitet med tanke på att alla klubbar i vår Zon finns inom Sollefteå kommun. Nästa Zon- 
möte är i september. 

g) Tältkampanjen: Det är brist på tält. Bidrag till tält diskuteras på ett kommande månadsmöte (Anders). 

h) Medverkan i Distriktsmötet i Ånge den 21 april 
Anmälningstiden går ut den 30 mars. Anders skickar ut en intresseförfrågan till samtliga medlemmar. 
”Först till kvarn osv.” Vi bör överväga att anmäla två deltagare och samtidigt be att få återkomma med 
namn efter månadsmötet den 4 april. 

i) Övriga frågor: 
1) Rapport från mötet i Bröboa den 13 mars(Thomas ); Samrådsgruppen vill införa en ”Skyltlördag”. För 

Lions del skulle Luciakröningen behöva flyttas till fredag dagen innan. Nästa möte är den 10 april. 
Avgörande för vår del är om förslaget antas av t ex ICA. 

2) Utflykt i vår; 9 svar (ca 15 personer) är intresserade. 5 svar valde Södra berget i Sundsvall den 5 maj 
(Wallmans salonger). Styrelsen förslår att vi väljer Södra Berget som utflyktsmål. Deltagare gör en 
egen anmälan direkt till Södra Bergets bokning tfn: 060-67 10 00 (www.sodraberget.se). 

3) Nya projekt: Thomas och Sune undersöker med Jörgen (ICA) om vi kan byta ut nuvarande anslag mot 
en elektronisk anslagstavla. 

4) IT-kommittén: Medlemsförteckningen skall uppdateras och annonsen i Västra Nytt skall läggas in på 
vår hemsida.  

 
Vid datormusen/Sune S. 
 
Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 



 



 

 

Godisägg till alla barn 
 i sällskap med vuxen 


